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Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami 

a žáků nadaných  

Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami  

Pojmem děti a žáci se speciálními vzdělávacími potřebami označujeme v souladu se 

školským zákonem vzdělávající se jedince, kteří k naplnění svých vzdělávacích 

možností nebo k uplatnění a užívání svých práv na rovnoprávném základě s ostatními 

potřebují poskytnutí podpůrných opatření. Jedná se o nezbytné úpravy ve vzdělávání 

a školských službách, které odpovídají zdravotnímu stavu, kulturnímu prostředí nebo 

jiným životním podmínkám žáka, a které těmto žákům bezplatně poskytuje škola  

a školské zařízení.  

V rámci podpůrných opatření jde např. o úpravu organizace, obsahu, hodnocení, 

forem a metod vzdělávání a školských služeb, zabezpečení výuky předmětů speciálně 

pedagogické péče, prodloužení délky vzdělávání, úpravu podmínek přijímání ke 

vzdělávání a ukončování vzdělávání, používání kompenzačních pomůcek, speciálních 

učebnic a učebních pomůcek, vzdělávání podle individuálního vzdělávacího plánu, 

využití asistenta pedagoga a další (jsou uvedeny v § 16 odst. 2 školského zákona). 

Podpůrná opatření se podle organizační, pedagogické a finanční náročnosti člení  

do pěti stupňů; různé druhy nebo stupně podpůrných opatření lze kombinovat. Jejich 

uplatňování se řídí vyhláškou č. 27/2016 Sb., o vzdělávání žáků se speciálními 

vzdělávacími potřebami a žáků nadaných.  

Za žáky se speciálními vzdělávacími potřebami jsou považováni žáci, kteří k naplnění 

svých vzdělávacích možností nebo k uplatnění a užívání svých práv na vzdělávání na 

rovnoprávném základě s ostatními potřebují poskytnutí podpůrných opatření. Tito žáci 

mají právo na bezplatné poskytování podpůrných opatření z výčtu uvedeného v § 16 

školského zákona (ŠZ). Podpůrná opatření realizuje škola a školské zařízení (po 

vzájemné konzultaci). 
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Podpůrná opatření se podle organizační, pedagogické a finanční náročnosti člení do 

pěti stupňů. Podpůrná opatření prvního stupně lze uplatnit i bez doporučení školského 

poradenského zařízení a nemají normovanou finanční náročnost. Podpůrná opatření 

druhého až pátého stupně může škola nebo školské zařízení uplatnit pouze s 

doporučením školského poradenského zařízení (ŠPZ), po vzájemné dohodě a 

konzultaci, s informovaným souhlasem zletilého žáka nebo zákonného zástupce žáka. 

Začlenění podpůrných opatření do jednotlivých stupňů stanoví Příloha č. 1 vyhlášky 

č.27/2016 Sb. (dále jen vyhláška). Různé druhy nebo stupně podpůrných opatření lze 

kombinovat za podmínek daných ŠZ a vyhláškou.  

Pro žáky s přiznanými podpůrnými opatřeními prvního stupně je ŠVP podkladem pro 

zpracování plánu pedagogické podpory (PLPP) a pro žáky s přiznanými podpůrnými 

opatřeními od druhého stupně je podkladem pro tvorbu individuálního vzdělávacího 

plánu (IVP, lze upravit podmínky i bez IVP). PLPP a IVP zpracovává škola.  

Při poskytování podpůrných opatření je možné zohlednit také § 67 odst. 2 ŠZ, který 

uvádí, že ředitel školy může ze závažných důvodů, zejména zdravotních, uvolnit žáka 

na žádost zcela nebo zčásti z vyučování některého předmětu. Žák uvedený v §16 odst. 

9 ŠZ může být uvolněn (nebo nemusí být hodnocen) také z provádění některých 

činností, ovšem nemůže být uvolněn z předmětu rozhodujícího pro odborné zaměření 

absolventa. Tzn., že žák nemůže být uvolněn z odborných teoretických i praktických 

předmětů (tj. příslušných cvičení, odborného výcviku, učební a odborné praxe) 

nezbytných pro dosažení odborných kompetencí a výsledků vzdělávání vymezených 

příslušným RVP a ŠVP, z předmětů nebo obsahových částí propedeutických pro 

odborné vzdělávání a pro získání požadovaných gramotností nebo předmětů a 

obsahových částí závěrečné zkoušky, závěrečné zkoušky s výučním listem a maturitní 

zkoušky.  

V případě potřeby škola nabídne žákovi taková podpůrná opatření, která mu umožní 

zvládnout odborné vzdělávání v celém rozsahu a úspěšně vykonat závěrečnou nebo 

maturitní zkoušku (úpravu podmínek závěrečné a maturitní zkoušky).  
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Žákovi, který nemůže zvládnout vzdělávání v daném oboru vzdělání z vážných 

zdravotních nebo jiných důvodů, škola nabídne po poradě se ŠPZ a zástupci 

nezletilého žáka, popř. s jinými institucemi, jiný, pro něj vhodnější obor vzdělání (tato 

nabídka je učiněna žákovi včas, jakmile škola zjistí závažné překážky ke vzdělávání 

žáka v daném oboru vzdělání). Nezbytným předpokladem pro přijetí ke vzdělávání a 

zvládnutí požadavků na odborné vzdělání v jednotlivých oborech je splnění podmínek 

zdravotní způsobilosti uchazečů o vzdělávání na střední škole.  

Žákům mohou být poskytnuty podle jejich potřeb a na doporučení ŠPZ (po předchozí 

konzultaci se školou) i další druhy podpůrných opatření, např. využití asistenta 

pedagoga, speciálního pedagoga a dalších odborníků (tlumočníka českého znakového 

jazyka, přepisovatele pro neslyšící aj.), poskytnutí kompenzačních pomůcek a 

speciálních didaktických prostředků, úprava materiálních a organizačních podmínek 

výuky nebo úprava podmínek přijímání a ukončování vzdělávání. Pro žáky s přiznanými 

podpůrnými opatřeními může být v souladu s principy individualizace a diferenciace 

vzdělávání zařazována do IVP na doporučení ŠPZ speciálně pedagogická intervence 

nebo pedagogická intervence. Tyto další druhy podpůrných opatření však nemohou 

žáka omezovat v obsahu zvládnutého učiva a jeho účast na výuce (např. speciální 

didaktické pomůcky). Ve výjimečných případech může ředitel školy vzdělávání 

prodloužit, nejvýše však o 2 školní roky. 

 

 PLPP 

 Na základě Zprávy ŠPZ a případné konzultace s ním, vypracuje škola PLPP, s nímž 

seznámí žáka a informuje zákonné zástupce. Po třech měsících (většinou po 

klasifikačním období) PLPP vyhodnotí a je-li potřeba, vyžádá si od ŠPZ Doporučení 

pro další úpravu. Nezbytnou podmínkou k poskytnutí dalších podpůrných opatření je 

zájem žáka o studovaný obor a jeho aktivita.  
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IVP 

Individuální vzdělávací plán (IVP) zpracovává škola pro žáka od druhého stupně 

podpůrných opatření, a to na základě doporučení školského poradenského zařízení 

(ŠPZ). IVP vychází ze školního vzdělávacího programu (ŠVP, nesmí s ním být v rozporu 

např. omezením obsahu vyučované látky). Obsahuje mj. údaje o skladbě druhů a 

stupňů podpůrných opatření poskytovaných v kombinaci s tímto plánem. Podoba IVP 

je v kompetenci ředitele školy, stejně jako způsob informování pedagogických 

pracovníků. Naplňování IVP vyhodnocuje školské poradenské zařízení ve spolupráci  

se školou nejméně jednou ročně.  

 

Vzdělávání žáků nadaných  

Za nadaného žáka se považuje především žák, který při adekvátní podpoře vykazuje  

ve srovnání s vrstevníky vysokou úroveň v jedné či více oblastech rozumových 

schopností, V pohybových, manuálních, uměleckých nebo sociálních dovednostech. 

Za žáka mimořádně nadaného se pak považuje především žák, jehož rozložení 

schopností dosahuje mimořádné úrovně při vysoké tvořivosti v celém okruhu činností 

nebo v jednotlivých oblastech rozumových schopností, v pohybových, manuálních, 

uměleckých nebo sociálních dovednostech. 

Povinností škol a školských zařízení vytvářet podmínky pro rozvoj nadání žáků. Výuka 

by měla podněcovat rozvoj potenciál u žáků včetně různých druhů nadání a být 

zaměřena na to, aby se tato nadání mohla ve škole projevit a rozvíjet.  

Standardně se v odborném vzdělávání sleduje nadání u žáků skupiny uměleckých 

oborů, kde je povinnou součástí přijímacího řízení talentová zkouška, mohou to ale být 

i žáci vysoce motivovaní ke studiu daného oboru a povolání nebo příslušné technické 

aj. oblasti vědy a techniky. Podpůrnými opatřeními pro takovéto žáky mohou být např. 

odborné stáže na VŠ nebo odborných pracovištích, studijní pobyty v zahraničí, 

stipendia od sociálních partnerů školy, apod.  
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Systém péče o žáky se SVP a žáky nadané ve škole  

Škola spolupracuje se ŠPZ, od kterých získává informace o žácích, kteří potřebují 

podpůrná opatření.  

Podpůrná opatření (PO) jsou vlastně zohledněním vzdělávacích potřeb žáka v oblasti 

poruch učení (dysleksie, dysgrafie, dysortografie, dyspraxie, atd.) a jsou rozdělena  

do 5 stupňů.  

Stupně PO:  

1. první stupeň PO odpovídá dřívějšímu zohlednění žáka ve výuce vzhledem k jeho 

poruchám učení, škola vypracuje PLPP Na základě zprávy vypracuje PLPP, se kterým 

seznámí žáka, zákonné zástupce i ŠPZ. Po třech měsících PLPP vyhodnotí. Pokud 

jsou nedostatky odstranitelné a nejedná se o vážné problémy v rámci výuky, pokračuje 

škola ve stejném režimu. Pokud žák nemůže zvládnout vzdělávání v daném oboru  

z vážných zdravotních nebo jiných důvodů (např. příprava na výuku není soustavná, 

zanedbává školní povinnosti, apod.), škola nabídne po poradě se ŠPZ a zástupci 

nezletilého žáka, popř. s jinými institucemi, jiný, pro něj vhodnější obor vzdělání. 

2. druhý až pátý stupeň PO odpovídá dřívějšímu zohlednění těžkého stupně poruchy 

učení nebo se jedná o žáka postiženého tělesně nebo o autistu.  

Podkladem pro práci s žákem je Doporučení ŠPZ, které však musí být vypracováno 

po předchozí konzultaci se školou, aby nedocházelo k tomu, že navrhovaná opatření 

škola nemůže poskytnout nebo jsou v rozporu s cíli vzdělávání (např. omezení učiva), 

součástí těchto opatření je IVP, pokud se ŠPZ a škola na jeho potřebnosti dohodnou. 

Mnoho žáků může zvládnout výuku i bez IVP a další administrativní náročnosti. Pokud 

není IVP, vypracuje škola PLPP. Pokud je IVP, hodnocení provádí ŠPZ jednou za rok. 
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